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Find ophavsmand til billede vha. Google 
 

Metode 1: Hvis billedet er fundet på en hjemmeside på nettet i browseren ”Google Chrome” 

1. Vi anbefaler at bruge Google Chrome til denne søgning, da du skal benytte Googles egen 

billedsøgning, der kun er muligt i Google Chrome. Benytter du en anden browser, kan du blot kopiere 

web-adressen over til Google Chrome og starte derfra. 

2. Højreklik på det pågældende billede  

3. Vælg: ”Søg efter billede på Google” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En ny fane åbnes. Her ser du resultatet af googlesøgningen for det pågældende billede.  
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Metode 2: Hvis billedet er fundet i en anden browser, og/eller du har gemt billedet som en fil på 

computeren.  

1. Gå ind på Google og tryk på ”Billeder” i højre hjørne 

 

2. Tryk derefter på kameraikonet 
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3. Vælg ”Upload et billede” og dernæst ”Vælg fil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Find billedfilen og tryk ”Åben”. Herefter vil resultatet af din søgning vise sig på siden.  
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Hvornår er søgningen grundig nok? 

For at lave en grundig søgning skal du gennemgå alle relevante søgeresultater, der viser sig på den første 

side på google, når du har søgt billedet frem1.  

 

Hvad gør jeg, når jeg finder oplysninger på rettighedshaveren? 

• Hvis du har fundet navn og kontaktoplysninger på rettighedshaveren, skal du selv kontakte 

vedkommende.  

 

• Hvis du kun har fundet navnet på ophavsmanden ved søgningen, men uden kontaktoplysninger på 

rettighedshaveren, konsulteres følgende kilder i det omfang, de er relevante: 
o Billedbureauers databaser (fx Ritzau Scanpix) 
o Bibliotekers databaser 
o Oplysninger hos forlag eller andre virksomheder hvor rettighedshaveren har eller har haft 

aktivt virke 
o Henvendelse til relevante faglige organisationer: 

 Billedkunstnernes Forbund  www.bkf.dk 

 Dansk Forfatterforenings Illustratorgruppe  www.illustratorgruppen.dk 

 Dansk Fotografisk Forening  www.dff-photo.dk 

 Dansk Journalistforbund  www.danskebladtegnere.dk/ 

 www.pressefotografforbundet.dk 

 www.djfotograferne.dk 

 www.visueltforum.dk 

 Danske Billedkunstneres Fagforening  www.danskebilledkunstnere.dk 

 Danske Kunsthåndværkere og Designere  www.danskekunsthaandvaerkere.dk 

 Danske Tegneserieskabere  www.dansketegneserieskabere.dk 

 Film- og TV Arbejderforeningen  www.filmtv.dk 

 HK Privat. Tegnere og illustratorer  www.hk.dk/privat 

 Tegnerne. Tegnerforbundet af 1919  www.tegnerforbundet.dk 

 

 

• Hvis ikke du finder yderligere oplysninger om rettighedshaveren ud fra ophavsmandens navn, skal 

du sende en ansøgning til VISDA. Du finder ansøgningsskemaet på vores hjemmeside ved at følge 

linket her: https://visda.dk/billedlicens/ 

 
1 Vi gør opmærksom på, at du skal være påpasselig med at gå ind på hjemmesider, som du ikke har tillid til. 

http://www.bkf.dk/
http://www.illustratorgruppen.dk/
http://www.dff-photo.dk/
http://www.danskebladtegnere.dk/
http://www.pressefotografforbundet.dk/
http://www.pressefotografforbundet.dk/
http://www.djfotograferne.dk/
http://www.visueltforum.dk/
http://www.danskebilledkunstnere.dk/
http://www.danskekunsthaandvaerkere.dk/
http://www.dansketegneserieskabere.dk/
http://www.filmtv.dk/
http://www.hk.dk/privat
http://www.tegnerforbundet.dk/
https://visda.dk/billedlicens/


 

VISDA - Visuelle Rettigheder Danmark  

Bryggervangen 8  •  2100 København Ø  •  Telefon: 3140 6000  •  mail@visda.dk  •  www.visda.dk 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke finder oplysninger på rettighedshaveren?  

Hvis du har gennemgået søgningen uden held, skal du sende en ansøgning til VISDA. Du finder 

ansøgningsskemaet på vores hjemmeside ved at følge linket her: https://visda.dk/billedlicens/. 

Har din virksomhed en aftale med VISDA i forvejen, skal du blot registrere din brug af billedet på vanlig vis.  

https://visda.dk/billedlicens/

